SẮM TẾT THẢ GA CÙNG LAZADA

 Mức ưu đãi: Giảm thêm 15% trên giá trị hóa đơn thanh toán (tối đa 300.000
VND/Khách hàng) khi chủ thẻ tín dụng/thẻ thanh toán quốc tế SCB mua hàng tại
trang web www.lazada.vn.
 Thời gian ưu đãi: 10/01/2017 - 16/01/2017.
 Hotline: 1900 1007
 Website: www.lazada.vn
 Điều kiện và điều khoản chung:
•

Khách hàng phải sử dụng thẻ tín dụng/thẻ thanh toán quốc tế của SCB thanh
toán tại trang web www.lazada.vn và nhập mã SCB1212 để được hưởng ưu
đãi.

•

Không áp dụng cho các sản phẩm sau:


Các sản phẩm Apple



Các sản phẩm máy ảnh DLSR



Các sản phẩm thuộc ngành sữa



Các sản phẩm được bán và giao bởi một số nhà bán hàng nhất định theo
danh sách quản lý của LAZADA.

Lưu ý: Danh mục các sản phẩm không được áp dụng khuyến mãi có thể thay đổi
bởi LAZADA theo từng thời điểm.
•

Chương trình ưu đãi trên không áp dụng chung với các chương trình khuyến
mãi/giảm giá khác.

•

Mỗi chủ thẻ chỉ được áp dụng ưu đãi giảm giá mua hàng mỗi ngày 01 lần/01
thẻ.

•

Ưu đãi chỉ áp dụng cho giá trị hóa đơn từ 01 triệu đồng trở lên.

•

Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ
cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

•

Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada bảo lưu quyền từ chối áp
dụng chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng

minh được là Khách hàng mua đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều hơn hai
(02) sản phẩm cùng loại trong thời gian diễn ra chương trình.
•

SCB có quyền thay đổi và điều chỉnh nội dung chương trình tùy theo tình hình
kinh doanh thực tế. Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của SCB là
quyết định chung cuộc.

Liên hệ
Hotline: 1800 545438 hoặc bất kỳ Chi nhánh - Phòng giao dịch gần nhất của SCB.

